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Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošajos
noteikumos Nr.5 “Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu
novadā”
Izdoti saskaņā ar
likuma “Par pašvaldībām” 7. panta pirmo daļu
un 15. panta pirmās daļas 7.,8.,9.punktu,
likuma “Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā”
3. panta piekto punktu un 25. pantu,
Sociālo pakalpojumu un sociālās palīdzības likuma
5. panta, 32. panta un 35. panta pirmās daļas 2.punktu,
35. panta trešo un ceturto daļu, 36. panta pirmo,
otro, trešo, piekto un sesto daļu, 37. pantu, 38. panta otro daļu,
Ministru kabineta 2020.gada 17.decembra noteikumiem Nr. 809
“Noteikumi par mājsaimniecības materiālās situācijas
izvērtēšanu un sociālās palīdzības saņemšanu”,
Ministru kabineta 2015.gada 15.novembra noteikumiem
Nr. 857 „Noteikumi par sociālajām garantijām bārenim
un bez vecāku gādības palikušajam bērnam, kurš ir ārpusģimenes aprūpē,
kā arī pēc ārpusģimenes aprūpes beigšanās” 27.,30.,31., 31.1 punktiem

Izdarīt grozījumus Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošajos
noteikumos Nr.5 “Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”:
1. Papildināt 23.punktu ar 2.3. apakšpunktu:
“2.3.Mājokļa pabalstu cietā kurināmā iegādei aprēķina pamatojoties uz mājokļa
normatīvās platības kvadrātmetru reizinājumu ar apkures cenu (6 euro par
kvadrātmetru), kā arī pārējos ar mājokļa lietošanu saistītos maksājumu rēķinos
norādīto faktisko izdevumu summu. Mājokļa pabalsta aprēķinā kopējo cietā kurināmā
iegādes izmaksu summu iekļauj viena mēneša mājsaimniecības izdevumos.”;
2. Punktā 25.2. svītrot summu “120 euro”;
3. Svītrot 26.punktu;
4. Punktā 33.1. svītrot “250.00 euro apmērā”;
5. Punktā 33.2. svītrot vārdus “divu valsts sociālā nodrošinājuma apmērā”, kā arī vārdus
“130.00 euro apmērā vai invalīdam kopš bērnības - 215.00”;
6. Papildināt 6.nodaļu ar punktu 32.1 :

“32.1 Ārkārtējās situācijas laikā krīzes pabalsts ir 80 euro mēnesī pieaugušajam un
130 euro mēnesī bērnam.”;
7. Punktā 9. svītrot vārdu “rakstiska”;
8. Izteikt 13.punktu šādā redakcijā:
“13.Personai darbspējīgā vecumā, kura vēlas saņemt sociālās palīdzības pabalstus,
izņemot pabalstu krīzes situācijā, un kura nestrādā, ir pienākums reģistrēties
Nodarbinātības valsts aģentūrā un pildīt bezdarbnieka vai darba meklētāja
pienākumus.”;
9. Svītrot 18.punktu;
10. Svītrot IV nodaļu;
11. Punktu 36. izteikt šādā redakcijā:
“36. Ja pilngadību sasniegušais bērns studē augstskolā vai koledžā, kas ir tiesīga
izsniegt valsts atzītus diplomus, un saskaņā ar studiju procesu regulējošajos
normatīvajos aktos noteikto kārtību sekmīgi apgūst studiju programmu, pašvaldība,
kuras bāriņtiesa pieņēmusi lēmumu par bērna ārpusģimenes aprūpi, viņam izmaksā
pabalstu ikmēneša izdevumiem, kas nav mazāks par 109,00 euro un personām ar
invaliditāti kopš bērnības nav mazāks par 163,00 euro. Pabalsta izmaksu aptur studiju
pārtraukuma laikā un to atjauno, ja studijas tiek atsāktas. Par studiju pārtraukšanu
studiju procesu regulējošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pilngadību
sasniegušajam bērnam ir pienākums nekavējoties informēt pašvaldību, kura izmaksā
pabalstu ikmēneša izdevumiem”.
12. Izteikt saistošo noteikumu tiesisko pamatojumu šādā redakcijā:
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Paskaidrojuma raksts
pie Ērgļu novada pašvaldības 2021.gada 25.februāra saistošajiem noteikumiem Nr.5
“Grozījumi Ērgļu novada pašvaldības 2015.gada 26.marta saistošajos noteikumos Nr.5
“Sociālās palīdzības pabalstu piešķiršanas noteikumi Ērgļu novadā”
Projekta satura izklāsts
Projekta nepieciešamības
pamatojums
Projekta ietekme uz
pašvaldības budžetu
Projekta ietekme uz
uzņēmējdarbības vidi
Projekta ietekme uz
administratīvajām
procedūrām
Informācija par konsultācijām
ar privātpersonām
Sabiedrības informēšana par
saistošajiem noteikumiem

Saistošie
noteikumi
nodrošina
iedzīvotāju
pilnvērtīgāku vajadzību nodrošināšanu.
Lai paaugstinātu iedzīvotāju dzīves līmeni.
Projekts būtiski neietekmē pašvaldības budžetu.
Saistošie noteikumi neietekmē uzņēmējdarbības
vidi.
Saistošo noteikumu izpildes nodrošināšanai nav
nepieciešams veidot jaunas darba vietas vai
paplašināt esošo institūciju kompetenci.
Saistošo noteikumu grozījumu projekts pirms
apstiprināšanas publicēts Ērgļu novada pašvaldības
mājas lapā www.ergli.lv
Saistošie noteikumi stājas spēkā pēc to publicēšanas
informatīvajā izdevumā “Ērgļu Novada Ziņas” .
Saistošie noteikumi tiks publicēti Ērgļu novada
pašvaldības mājas lapā internetā www.ergli.lv un
būs pieejami Ērgļu novada pašvaldības sociālajā
dienestā, administrācijā, novada pagastu pārvaldēs.
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